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गमड्रॉप आणि ततचे मालक श्री. जोसाया 
ओल्डकासल सुट्टीसाठी स्कॉटलँडला गेले 
आहेत. ते एडडनिगगला पोहोचले आहेत, 
पि त्याांचे अांततम मुक्काम "लॉच नेस" 
असिार आहे. दांतकथाांमध्ये प्रससद्ध 
असलेला 'लॉच नेसचा दैत्य' शोधून
काढायची मोहीम त्याांनी हाती घेतली आहे. 
ततथे पोहोचल्यावर मात्र आपल्यासारखेच 
अनेक लोक दैत्य शोधायला आल्याचे 
त्याांना ददसते - त्या जागेवर पत्रकार, 
वातागहार आणि अमेररकन फिल्म
तनमागत्याांची झुांिड उडाली आहे!
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'असां आयषु्य हवां!' श्री. जोसाया ओल्डकासल खुशीत येऊन म्हिाले. पदहली छान 
गोष्ट म्हिेज ते सटु्टीवर स्कॉटलँडला आले होते. दसुरी उत्तम गोष्ट म्हिजे  
ऑगस्ट मदहन्याचां आल्हाददायक ऊन त्याांची पाठ शकेत होतां. ततसरी आणि सवागत 
उत्तम गोष्ट म्हिजे ते त्याांची आवडती ववांटेज गाडी "गमड्रॉप" चालवत होते. 
"मी ठरवलांय," त्याांनी त्याांच्या कुत्र्याला, हॉरेसला साांगगतलां "मी खूप िोटो काढिार 
आहे. कोि जािे, कदागचत लॉच नेस च्या दैत्याचा एखादा िोटो समळून जायचा! 
अथागत, तो दैत्य खरा असला तर."



हे सगळां स्वप्न रांजन ठीक होतां, मात्र अजून त्या तथाकगथत 
दैत्याचा िोटो घेिां कोिालाही जमलेलां नव्हतां. म्हिूनच 
िहुदा हॉरेसने साशांकपिे "भ"ू केलां. 



आधी ते एडडनिगगला पोहोचले. ततथे काहीतरी उत्सव होता आणि खूप गदी 
जमली होती. गमड्रॉप भवती असलेल्या गदीमळेु श्री. ओल्डकासल िोटो 
काढायला गाडीतनू िाहेर सदु्धा पडू शकले नाहीत. त्यामळेु त्याांनी गदीतल्या 
लोकाांचचे िोटो काढले, आणि लोकाांच्या मागे जी थोडी थोडी एडडनिगगची 
पार्शवगभमूी  ददसली त्यावर त्याांना समाधान मानावां लागलां. 





लॉच नेसचा रस्ता एका अवाढव्य ट्रकने अडवला होता. पढेु जाताच येत नव्हतां. ट्रक 
शजेारी स्कॉटलँडचा पारांपररक पोषाख "फकल्टस' आणि 'प्लेड्स' घातललेी तीन मािसां 
उभी होती. "वाह वाह! एकदाच ेपारांपररक स्कॉदटश लोक िघायला समळाले!" श्री. 
ओल्डकासल याांनी लगिगीने त्याांचा िोटो घेतला. "आमचा िोटो घेतलात तर 
खिरदार!" त्या ततघाांपकैी सवागत मोठा मािूस, मकैिपग ओरडला. 
आपले िोटो काढलेले त्याला अजजिात आवडत नसत. 
"तुमची खटारा गाडी िाजूला करा!" माध्यम चिीचा 
मकैलकग  गुरकावला. त्याला वव ांटेज गाड्याांचां 
अजजिात कौतुक नव्हतां. 
"या कुत्तरड्याला माझ्यापासनू लाांि ठेवा!" 
सवागत लहान मकैस्नीक म्हिाला. 
हॉरेसने त्याच्यावर हल्ला केला होता. 



इतक्या उद्धट मािसाांच्या तोंडी लागायला नको म्हिून श्री. ओल्डकासल याांनी 
ततथनू तनघायच ेठरवले. श्री. ओल्डकासल याांना त्या मािसाांचा स्कॉदटश हेल सदु्धा 
जरा ववगचत्रच वाटला. 



लॉच नेसला पोहोचल्यावर ततथे आधीपासनूच असांख्य 
िोटोग्रािर येऊन िसलेले त्याांना ददसले. "थोडक्यात 
पोहोचलात" त्यातला एक, अमेररकेचा प्राध्यापक सायरस 
िी. व्हुपरटेकर म्हिाला, "दैत्य उद्या सकाळी ददसिार 
अशी खात्रीलायक िातमी आहे !"
"दैत्याच्या िोटोसाठी वतृ्तपत्र हजारो पौंड सदु्धा देतील." 
'सांड ेवपक्स'चा वातागहार वॉट ए. वपचरने मादहती परुवली. 



पि श्री. ओल्डकासलना एकट्यानेच दैत्य शोधायचा प्रयत्न करायचा होता. एखादी 
शाांत जागा शोधत ते सरोवराभवती गाडी चालव ूलागले. गाडी चालवताना ते 
सरोवराच्या पाण्याकड ेपाहत ववचार करत होते. "इथे खरांच दैत्य असेल?"
त्याांनी खरे तर रस्त्याड ेलक्ष द्यायला हवे होते, कारि अचानक समोरून मोठ्ठा ट्रक 
जोरात त्याांच्या ददशनेी येताना त्याांना ददसला!
त्याांनी जोरात ब्रेक लावले. गमड्रॉप सटकली, रस्त्यावरून 
घसरली आणि खाली तळ्यात जाऊन पडली. धडाम!



श्री. ओल्डकासल आणि हॉरेस कसेिसे पाण्यातून िाहेर आले, पि गमड्रॉप 
अधीअगधक पाण्यात िडुालेली होती.



"चाांगला धडा समळाला!" ट्रक चालक वसकन ओरडला. तो दसुरा ततसरा कोिी नसनू, 
मकैिपग होता!
"आता िघ ूकशी काढतोस तुझी खटारा पाण्यातून िाहेर!" मकैलकग  कुजत्सतपिे 
हसला. "आणि पटकन काढ गाडी ओढून िाहेर," मकैस्नीक ने िजावले. "उद्या 
आम्हाला इथे महत्वाच ेकाम आहे!"
धरुळा उडवत त्याांचा ट्रक तनघनू गेला. 



श्री. ओल्डकासलने खूप प्रयत्न केला पि गमड्रॉपला ओढून िाहेर काढिां 
त्याांना शक्यच नव्हतां. आता अांधार पडू लागला होता, आजूिाजूला 
कोिीच नव्हतां. "आपल्याला सकाळपयतं इथेच थाांिवां लागिार. " 
त्याांनी हॉरेसला साांगगतलां, आणि त्यातल्यात्यात पाय पसरून ते ततथेच 
झोपी गेल.े 



मध्यरात्री श्री. ओल्डकासलना हॉरेसच्या भुांकण्याने दचकून जाग आली. ते स्वप्न 
पाहत होते का? कारि गमड्रॉप आपोआप पाण्यातनू वर उचलली जाऊन , रस्त्यावर 
सरुक्षक्षतपिे उभी राहत होती!. श्री. ओल्डकासलने डोळे चोळले. गमड्रॉपला उचलताना 
तर कोिी ददसत नव्हतां. म्हिजे ततला कोिीतरी पाण्याखालनू धक्का देत असिार! 
फकनाऱ्यावर खूप लाटा िुटत होत्या आणि त्यातून शपेटीसारखां काहीतरी डोकावत 
होतां. काय?... कोि?... असचू शकत नाही... 



हो! तो खरांच लॉच नेसचा (सरोवराचा) दैत्य होता! दैत्य खरा होता तर! श्री. 
ओल्डकासलच्या आर्शचयागला सीमा उरली नव्हती, पि ते सशष्टाचार ववसरले 
नागहीत. "धन्यवाद मॅडम," ते कसेिसे पटुपटुले. 



"काही हरकत नाही!" सौ. नेसी आपल्या सौम्य स्कॉदटश 
आवाजात म्हिाल्या. "एवढी सुांदर गाडी पाण्याखाली गांजू 
देिां काही िरां नाही. " मग उद्या येिाऱ्या िोटोग्रािरस 
मळेु त्या कशा िार गचांतेत होत्या हे त्याांनी 
श्री.ओल्डकासलना साांगगतलां. "मला एवढी गदी आणि ते 
भयांकर फ्लॅश कॅमेरे सहनच होत नाहीत!" त्याांनी
थरथरत्या आवाजात साांगगतलां. श्री. ओल्डकासलना ततची 
दया आली, आणि त्याांनी ततला मदत करायचां ठरवलां. 



"मी तुम्हाला मदत करू शकतो मॅडम. तुम्ही जर गमड्रॉप मध्ये िसलात, तर 
मी तुम्हाला जवळच्या दसुऱ्या सरोवरात नेऊन सोडने. हा सगळां गोंधळ 
सांपेपयतं तुम्ही ततथे सरुक्षक्षत राहू शकाल."



सौ. नेसीांना गमड्रॉपमध्ये िसायची िार मज्जा वाटली. स्वतःचां अांग शक्य तेवढां 
आक्रसनू त्या कशािशा गाडीत िसल्या आणि ते हळू हळू पढेु जाऊ लागले. हॉरेस, 
दैत्याच्या शपेटीच ेरक्षि करत मागून पळत येऊ लागला. 



दैत्याला दसुऱ्या सरोवरात सरुक्षक्षत पोहोचवनू श्री. ओल्डकासल सकाळी लॉच 
नेसला परतले. ततथल्या फकल्ल्याजवळ त्याच तीन उद्धट मािसाांनी त्याांना 
अडवलां.   आता मात्र त्याांच्या चहेेऱ्यावर हस ूहोतां. "आज सकाळी दैत्य ददसिार 
आहे, समजलां का?" मकैिपग खोटा स्कॉदटश हेल काढून म्हिाला. "िघायच ेिक्त 
दहा पाउां ड पडतील!"

श्री. ओल्डकासल रागावनू पढेु गेले. "िोटो काढायच ेिक्त शांभर पाउां ड!" मकैलकग  
हसनू म्हिाला. "कॉपीराईट सकट!" मकैस्नीकने त्याच ेवाक्य पिूग केले. 



श्री. ओल्डकासल वैतागून पुटपुटत पुढे ननघून गेले. 



आज दैत्य ददसण्याचा शवेटचा ददवस असल्यामळेु सरोवराच्या काठावर िोटोग्रािर 
आणि वातागहाराांची तौिा गदी जमली होती. दैत्याला पाहण्यासाठी, त्याच ेिोटो 
काढण्यासाठी सवांनी खूप पसेै भरले होते, आणि सगळे र्शवास रोखून दैत्य येण्याची 
वाट पाहत होते . श्री. ओल्डकासल सदु्धा पाहू लागले, पाण्यातून नक्की काय िाहेर 
पडले यािद्दल त्याांनाही उत्सकुता वाटत होती. 





तेवढ्यात एक महाकाय दैत्य एखाद्या िचुाप्रमािे 
तळ्यातून वर आला. प्रचांड लाटा उसळू लागल्या. 
गदीतले लोक दैत्याच ेिोटो काढू लागले, 
आणि कॅमेऱ्याांच्या प्रकाशात आणि आवाजात 
दैत्याची प्रचांड शपेटी लोकाांवरून गोल 
फिरली. शपेटीच्या िटकाऱ्याने लोक पडले. 
"हे िार धोकादायक आहे!" श्री. 
ओल्डकासल ओरडले आणि गमड्रॉपला चालवत
पटकन सरुक्षक्षत अांतरावर घेऊन 
जाऊ लागले. 



पि उशीर झाला होता. दैत्याची शपेटी जोरात पढुच्या चाकावर आपटली. 
गमड्रॉपने गचडून "पों! पों!" केले आणि दैत्याची शपेटी पढुच्या चाकाच्या स्पोक्स 
मध्ये पकडून जोरात वपरगळली. हे केल्याचा पररिाम िार भयानक झाला. 



लॉच नेस सरोवरातील दैत्य िुटला! एका 
क्षिात त्याच ेहजारो तुकड ेझाले. एक 
तुकडा उतािे पडलेल्या प्राध्यापक 
व्हुपरटेकर जवळ जाऊन पडला. ते उठून 
िसले आणि तो तुकडा न्याहाळू लागले. 



"हे तर प्लॅजस्टक आहे!" ते ओरडले. "दैत्य खोटा 
आहे! सरोवरात कधीच दैत्य नव्हता!"
प्राध्यापकाांचां ओरडिां सगळ्याांनी ऐकलां आणि 
आपले कॅमेरे गम्ड्रॉपच्या ददशनेे वळवले. ततनेच 
तर दैत्याचा पदागिाश केला होता! वातागहाराांनी 
श्री. ओल्डकासलभवती गराडा घातला, पि 
त्याांनी खऱ्या, दसुऱ्या सरोवरात सरुक्षक्षत 
लपलेल्या सौ. नेंसीांिद्दल अवाक्षरही काढलां 
नाही. 



ही सगळी करिी मकैिपग आणि त्याच्या टोळीची होती. ते ततघे खरे तर  
लांडन मधले कुख्यात चोर- िपग, लकग  आणि स्नीक होते आणि खोटे 
स्कॉट्समन िननू, वेष घेऊन लोकाांना िसवत होते. प्लाजस्टकचा दैत्य 
िुटलेला पाहून ततघाांनी ततथनू पोिारा केला. पि त्या आधीच हॉरेसने त्याांच्या 
ट्रकमधनू गुपचपूपिे पसेै ठेवलेली वपशवी उचलनू नेली होती, हे तर त्याांना 
ठाऊकच नव्हतां! चकू त्याांचीच होती - त्याांनी त्या परै्शयाांच्या वपशवीत सौसेजेस 
ठेवले होते ना!



श्री. ओल्डकासलना हॉरेसचां खूप कौतुक वाटलां. त्याची पाठ थोपटून त्याांनी 
सगळे पसेै लोकाांना परत केले. आणि हॉरेसला सगळे सौसेजेस खायला 
समळाले! दसुऱ्या ददवशी पपेरमध्ये ठळक िातमी होती:

दैत्याची दंतकथा उघडी पडली!
दैत्य खोटाच! प्राध्यापक म्हणाले 

गमड्रॉपने दैत्याला मारले!
व टेंज गाडीने केला पदााफाश!

प्रत्येक पपेरमध्ये खाली छोट्या अक्षराांमध्ये िातमी होती की:
हॉरेसने लोकाांच ेपसेै परत समळवले. 

आणि प्रत्येक पपेरमध्ये गमड्रॉप आणि हॉरेसचा िोटो होता!



दसुऱ्या ददवशी लवकर ते गमड्रॉपला घेऊन 
सरोवराच्या काठाशी पोहोचले आणि कॅमेरा 
घेऊन तयार रादहले.



िरोब्िर दपुारी िारा वाजता सौ. नेसी पाण्यातनू हसत हसत वर आल्या. 
त्याांच्या शजेारी त्याांच ेयजमान, म्हिजे सरोवरातील खरा दैत्य सदु्धा 
होता, आणि पाच गचल्ले वपल्ले दैत्य सदु्धा होते! श्री. जोसाया 
ओल्डकासल याांना असा अद्भतु िोटो समळाला, जो जगात कोिीही 
पादहला नसेल!



त्याांनी सौ. नेसीांना तो िोटो कोिालाही दाखविार नाही असां 
वाचन ददलां. तसेही लॉच नेस सरोवरातील दैत्य तर िुटला होता, 
आणि दैत्य खरा नाही यावर सवांचा ववर्शवास िसला होता!
त्यामळेु, त्या ददवसानांतर, तनव्वळ गमड्रॉप मळेु, सौ. नेसी आणि 
त्याांचा पररवार शाांततेत सरोवरात राहू शकतो!

समाप्त


